AHIS RANKINGLISTA

AHIS startades med syftet att stimulera ryttare och kuskar att komma ut och tävla med
Arabiska fullblod och Partbreds. Dessa hästars kapacitet i många tävlingsgrenar behöver
lyftas fram och redan tävlande ekipage bör uppmärksammas. På så sätt kommer
förhoppningsvis ännu fler våga ta steget fullt ut och komma ut på tävlingsbanorna. Under
2008 startade AHIS en Rankinglistan för att uppmuntra till tävling, reglerna har reviderats
inför 2017 enligt följande:
Rankingen sker efter ett poängsystem som är lika oavsett vilken gren man tävlar i. Då alla
resultat som rapporterats in finns att leta upp på Internet (alternativt går att få utskickade från
arrangör) så publicerar vi namn och resultat på AHIS hemsida. Vi har några få regler som
gäller alla:
1.

Tävlingar som kommer i fråga är individuella tävlingar där det krävs
ryttarlicens för att få delta, tex lägst lokal tävling inom hoppning –
eller lägst D-tävling inom western. Även Allbreed klasser anordnade
av andra western organisationer där licens ej finns att lösa får
tillgodoräknas, dock får endast officiella tävlingar räknas oavsett
klassiskt/western. Resultat från lagtävlingar är inte godkända. Resultat
från AHIS ”egen” tävling Sportcupen kan tillgodoräknas så länge
grenen rids efter samma regler som de officiella tävlingarna.

2.

Endast en lista per tävlingsgren. Det är alltså inte olika listor
beroende på svårighetsgrad. T. ex är alla dressyrekipage med i samma
rankinglista oavsett om man tävlat i Lätt C eller i MSV A o.s.v. Inom
western räknas ALLA westerngrenar ihop till en rankinglista för
western.

3.

Arabiska Fullblod måste vara registrerade i ARAB, partbred måste
vara registrerad i ett svenskt register (t.ex ARAB, SH eller dyl) där
arabblodet kan verifieras genom att den är registrerad med
stamtavla. Både fullblodsaraber och partbred får vara med.

4.

Minst tre (3) ekipage måste ha lämnat in resultat inom en gren för att
en prisutdelning ska ske, men en rankinglista kommer att
offentliggöras oberoende av deltagarantal.

5.

Inrapporterade resultat ska kunna verifieras/enkelt sökas via internet
exempelvis genom att maila resultatlistor ifrån Internet eller
hemside adress där resultatet lätt går att finna, inom western där
resultaten ej samlas på samma plats så godkänns även verifiering från
arrangör.

6.

Rankinglistan löper per kalenderår och sammanställs senast till
årsmötet året efter, sista rapporteringsdatum är 31 januari samma år
som årsmötet då priserna ska delas ut.

7.

Vinnaren för varje lista kommer att tituleras champion + år +
tävlingsgren.

8.

Vinnarna kommer få sina utmärkelser vid AHIS årsmöte eller
hemskickade om de inte kan närvara på årsmötet.

POÄNGBERÄKNIG
AHIS vill stimulera ATT man tävlar, och därför får ekipage på lägre nivå samma möjlighet
till goda resultat som ekipage på hög nivå. Det finns bara en lista inom samma gren oavsett
svårighetsgrad i klasserna. För poäng vid placering krävs att man erhållit ett pris (rosett).
Antalet placeringar brukar vara relativt till antalet starter. Därför kan det vid få starter vara få
placeringar i grenar anslutna till SvRf, inom western så kan alla godkända vara placerade.
Placeringar: 1:a

8 poäng

2:a

6 poäng

3:a

5 poäng

4:a och därefter

4 poäng

Deltagit godkänt,
felfritt eller l i Clear Round

3 poäng

Utanför placering/deltagit i klassen

1 poäng

Man får 1 poäng för varje klass man startar i oavsett resultat. Man kan alltså bli utesluten och
ändå få tillgodoräkna sig poäng. Huvudsaken är att man startat. Man får också ”bara” en
poäng om man kommer precis utanför placering. Någonstans måste vi dra en rimlig gräns och
har valt att göra det på detta sätt. Vi vill premiera Att man tävlar!
Lycka till!
AHIS styrelse

Resultat skickas till: Lotta Hellström michi_izzi@hotmail.com

